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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП1 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ2 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ3 
 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

1.  «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
дозвільну систему у 
сфері господарської 
діяльності" щодо 
розширення мережі 
дозвільних центрів»  

3.11.2011 
Проект №8463 
 
 

 Закон 
направлено на 

підпис 
Президенту 
(15.11.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 260 голосів. 
1. Партія регіонів 

(184/193) 
2. КПУ (22/25) 

3. Народна Партія (19/20) 
4. Реформи заради 
майбутнього (20/20) 

 

1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС (5/66) 

 

У проекті пропонується внести до Закону України «Про 
дозвільну систему у сфері господарської діяльності» 
зміни, якими, зокрема, запроваджується створення 
дозвільних центрів на обласному (регіональному) рівні 
додатково до діючих дозвільних центрів у містах 
обласного та/або республіканського Автономної 
Республіки Крим значення (її виконавчого органу), 
районної та районної у містах Києві і Севастополі 
державних адміністрацій (далі – місцевих дозвільних 
центрів). 

2. «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
ліцензування певних 
видів господарської 
діяльності" щодо 
порядку видачі копії 
ліцензії» 

3.11.2011 
Проект №8450 
 

 Закон 
направлено на 

підпис 
Президенту 
(15.11.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 252 голоси. 
1. Партія регіонів 

(173/193) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія (19/20) 
4. Реформи заради 
майбутнього (20/20) 

 

1. БЮТ (1/103) 
2. НУНС (5/66) 

 
 

У проекті пропонується врегулювати питання видачі 
копій ліцензій фізичним особам-підприємцям, які ведуть 
господарську діяльність у декількох місцях. Зокрема, 
пропонується визначити відокремлене місце 
провадження фізичною особою-підприємцям 
господарської діяльності як територію чи приміщення, 
яке, зокрема, знаходиться поза межами місця 
проживання такої особи. 

3. «Про внесення зміни 
до Закону України "Про 
Перелік документів 
дозвільного характеру 
у сфері господарської 
діяльності" (щодо 
приведення у 
відповідність до вимог 
законодавства)»  

3.11.2011 
Проект №8791 
 

  Закон 
направлено на 

підпис 
Президенту 
(15.11.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 252 голоси. 
1.  Партія регіонів 

(174/193) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія (20/20) 
4. Реформи заради 
майбутнього (19/20) 

 

1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС (5/66) 

 

У проекті пропонується виключити з Переліку документів 
дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, 
який є додатком до Закону України «Про перелік 
документів дозвільного характеру у сфері господарської 
діяльності», свідоцтва про право на зайняття 
адвокатською діяльністю  (п. 118 Переліку) та про право 
на зайняття нотаріальною діяльністю (п. 119 Переліку). 
 

4.  «Про внесення змін до 
Митного кодексу 
України та деяких 

3.11.2011 
Проект №8130-
д 

Хомутиннік 
В.Ю. (Партія 

регіонів), 

За: 270 голосів. 
1. Партія регіонів 

(187/193) 
1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС (5/66) 

1. Проектом передбачено:  
- право декларанта на здійснення митного оформлення 
товарів у будь-якому митному органі; 

                                                
1 Якщо графа не містить вказівки на етап законодавчого процесу, на якому закон перебуває, це означає, що його було повернуто з підписом Президента України. 
2 Фракція вважається такою, що підтримала певний закон, якщо більшість її членів проголосували «за» прийняття цього закону. 
3 Фракція вважається такою, що не підтримала певний закон, якщо більшість її членів не взяли участь у голосуванні, були відсутні під час голосування або проголосували 
«проти» прийняття цього закону. 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП1 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ2 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ3 
 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

інших законодавчих 
актів України»  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Проголосован
о редакційне 
уточнення 
(18.11.2011) 

Царьков Є.І. 
(КПУ),  

Царьов О.А. 
(Партія 

регіонів) 

2. КПУ (25/25) 
3. Народна Партія (20/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (20/20) 

- проведення митного оформлення протягом 4-х годин з 
моменту подання митної декларації та документів; 
- персональна відповідальність посадової особи митниці 
за неправомірні затримки митного оформлення; 
- використання однієї декларації (попередня декларація) 
для здійснення різних митних формальностей, 
наприклад контролю за доставкою в митний орган 
призначення, розміщення на склад тимчасового 
зберігання або початку митного оформлення для 
вільного обігу; 
- чіткі підстави для відмови у митному оформленні та 
обов’язки митниці надати вичерпні роз’яснення; 
- право декларанта задекларувати товари до моменту їх 
прибуття в Україну або до митного органу призначення; 
- звільнення декларанта від відповідальності за 
ненавмисні помилки;  
- новий порядок митного оформлення та державної 
реєстрації іноземних інвестицій. 
2. Встановлено безпосередньо  перелік особистих 
речей, які при переміщенні громадянами через митний 
кордон України не підлягають декларуванню та  
звільняються від оподаткування,  лібералізовані норми 
щодо вивезення товарів.  
3. Письмовому декларуванню з поданням митної 
декларації підлягають товари, сумарна вартість яких 
перевищує 10 000 євро.  
4. Підвищено вартісну межу ввезення товарів без сплати 
податків: товари, сумарна  вартість яких не перевищує  
2000 євро та які переміщуються у ручній поклажі або у 
супроводжуваному багажі один раз на 10 днів 
звільняються від оподаткування, визначена загальна 
ставка мита у розмірі 10 відсотків, яка нараховується на 
обсяги товарів, що перевищують норми безмитного 
ввезення.  

5.  «Про внесення змін до 
статті 9 Закону України 
"Про лікарські засоби" 

3.11.2011 
Проект №7412 
  

Кабінет 
Міністрів 
України 

За: 274 голоси. 
1. Партія регіонів 

(183/193) 

1. БЮТ (2/103) 
2. НУНС (15/66) 

 

У законопроекті пропонується врегулювати питання 
щодо використання інформації про зареєстрований в 
Україні лікарський засіб, що містить нову діючу речовину, 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП1 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ2 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ3 
 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

(щодо приведення 
порядку реєстрації 
лікарських засобів до 
міжнародних 
стандартів)» 

  Закон 
направлено на 

підпис 
Президенту 
(11.11.2011) 

(Азаров М.Я.) 2. КПУ (25/25) 
3. Народна Партія (20/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (20/20) 

 

 для подання заяви про державну реєстрацію іншого 
лікарського засобу, що містить таку саму речовину. 

6.  «Про внесення змін до 
статті 17 Закону 
України "Про міліцію" 
(щодо вимог до осіб, 
які приймаються на 
службу до міліції)» 

 

3.11.2011 
Проект №6418 
 
  
 
 
 

 
Закон 

направлено на 
підпис 

Президенту 
(9.11.2011) 

Деревляний 
В.Т. (БЮТ) 

За: 266 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(184/193) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія (20/20) 
4. Реформи заради 
майбутнього (19/20) 

 

1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС (8/66) 

 
 

1. Проектом Закону пропонується викласти ст. 17 Закону 
України «Про міліцію» у новій редакції, передбачивши 
ряд додаткових вимог, яким повинні відповідати 
громадяни, що приймаються на службу до міліції, 
зокрема щодо віку, освіти, проходження військової 
служби, володіння державною мовою. 
2. Крім того, пропонується встановити для випускників 
вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх 
справ України, які здобули освіту за кошти державного 
бюджету, обов’язок відпрацювати певний час у 
підрозділах міліції за направленням і в порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів України.  
3. Також у законопроекті закріплюється вимога про те, 
що особи, які раніше притягувалися до кримінальної 
відповідальності за вчинення злочину, крім виправданих 
судом, не можуть бути прийняті на службу до міліції. 

7. «Про внесення змін до 
Основ законодавства 
України про охорону 
здоров'я (щодо 
прискорення надання 
першої медичної 
допомоги в 
невідкладних та 
екстремальних 
ситуаціях)»   

3.11.2011 
Проект №7359 
 
  
 

Закон 
направлено на 

підпис 
Президенту 
(10.11.2011) 

Зарубінський 
О.О. (Народна 

Партія) 

За: 254 голоси. 
1.  Партія регіонів 

(184/193) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія (20/20) 

1. БЮТ (1/103) 
2. НУНС (10/66) 

3. Реформи 
заради 

майбутнього 
(6/20) 

Законопроектом передбачено внесення змін, яким 
передбачено:  
1) що перша медична допомога може надаватись і 
лікарями, які перебувають на місці виникнення 
екстремальної або невідкладної ситуації; 
2) що для автомобілів, обладнаних спеціальним 
номерним знаком для лікарів, надається можливість 
безкоштовної стоянки протягом години або ж, в разі, 
якщо лікар-водій зазначає свої телефони на стикері 
лобового скла – безстроково. 

8. «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України (щодо 
приведення окремих 
положень чинного 

3.11.2011 
Проект №8246-
2 
 
 

Ківалов С.В. 
(Партія 

регіонів) 

За: 260 голосів. 
1. Партія регіонів 

(184/193) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія (20/20) 

1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС (2/66) 

1. Законопроектом запропонована нова редакція статті 
25 Закону України «Про Вищу раду юстиції», якою, 
передбачено, що, у зв’язку з виконанням доручення член 
Вищої ради юстиції може витребувати закінчені 
розглядом судові справи або їх копії, ознайомлюватися з 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП1 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ2 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ3 
 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

законодавства у 
відповідність до 
Рішення 
Конституційного Суду 
України)» 

 

 
 
 
 
 
 

Закон 
направлено на 

підпис 
Президенту 
(10.11.2011) 

4. Реформи заради 
майбутнього (19/20) 

судовими справами, розгляд яких не закінчено, 
отримувати пояснення від суддів чи прокурорів, робити 
відповідні запити, вивчати особові справи суддів і 
прокурорів. Інформація, судова справа чи її копія 
надаються на письмовий запит Вищої ради юстиції, 
члена Вищої ради юстиції протягом десяти днів з дня 
отримання такого запиту.  
2.  У зв’язку з цим пропонується внести відповідні зміни 
до частини першої статті 40 Закону «Про Вищу раду 
юстиції» та частини першої статті 188-32 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення, що 
регулює питання адміністративної відповідальності за 
невиконання законних вимог Вищої ради юстиції щодо 
надання інформації. 

9. «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
телебачення і 
радіомовлення" (щодо 
приведення у 
відповідність із 
вимогами 
Європейської 
Конвенції про 
транскордонне 
телебачення до 
програмної концепції 
мовлення)» 

3.11.2011 
Проект №6342 
 
   
 
 

Закон 
прийнято 

(03.11.2011) 

Бондаренко 
О.А. (Партія 

регіонів) 

За: 238 голосів. 
1. Партія регіонів 

(180/193) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія (20/20)  
 

 
 

1. БЮТ (1/103) 
2. НУНС (2/66) 
3. Реформи 

заради 
майбутнього 

(1/20) 
 
 

У законопроекті пропонується скасувати норми Закону 
України «Про телебачення і радіомовлення», якими 
встановлюється 50-відсоткова доля музичних творів 
українських авторів чи виконавців у загальному обсязі 
мовлення кожної телерадіоорганізації та у 
радіопрограмах загального щотижневого обсягу 
мовлення відповідних телерадіоорганізацій. 

10.  «Про морські порти» 

 

3.11.2011 
Проект №0881 
 
 
 
 

Закон 
направлено на 

підпис 
Президенту 

Крук Ю.Б. 
(БЮТ 2006-

2007), 
Круглов М.П. 

(Партія 
регіонів 2006-

2007), 
Чукмасов 
С.О. (2006-

2007) 

За: 266 голосів. 
1. Партія регіонів 

(190/193) 
2. КПУ (23/25) 

3. Народна Партія (20/20) 
4. Реформи заради 
майбутнього (18/20) 

 
1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС (5/66) 

 

Законопроект передбачає визначення засад організації 
та експлуатації морських портів, зокрема правовідносин, 
пов’язаних із державним регулюванням діяльності в 
сфері портів, створенням та діяльністю портів, правовим 
режимом території та акваторії порту, його 
інфраструктурою, справлянням та використанням 
цільових портових зборів, організацією судноплавства в 
порту, обслуговуванням суден, пасажирів і вантажу, 
режимом перебування у порту, режимом пропуску через 
державний кордон України, організацією роботи при 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП1 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ2 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ3 
 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

(15.11.2011) виникненні надзвичайних ситуацій, трудовими відносини 
в порту. 

11.  «Про внесення зміни 
до статті 306 
Кримінального кодексу 
України (щодо 
узгодження 
положень)» 

 

4.11.2011 
Закон №4016-VI 
  
  
 
 
 
 

 
Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(18.11.2011) 

Швець В.Д. 
(БЮТ) 

За: 262 голоси. 
1. Партія регіонів 

(181/193) 
2. КПУ (23/25) 

3. Народна Партія (20/20) 
4. Реформи заради 
майбутнього (20/20) 

 
1. БЮТ (4/103) 
2. НУНС (4/66) 

 

1. Законопроект розроблено з метою усунення технічної 
помилки, яка сталася при друкуванні остаточної редакції 
Закону України «Про внесення змін до Кодексу України 
про адміністративні правопорушення та Кримінального 
кодексу України щодо посилення відповідальності за 
незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних 
речовин та прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих 
речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських 
засобів і одурманюючих засобів», який був прийнятий 
Верховною Радою України 6 жовтня 2011 року та 
підписаний Президентом України 25 жовтня 2011 року. 
2. Законопроектом пропонується внести до санкції 
частини першої статті 306 КК України зміни, якими 
встановлюється, що строк покарання у виді позбавлення 
волі за злочин, передбачений вказаною нормою, 
становить "від семи до дванадцяти років". 

12.  «Про внесення змін до 
Податкового кодексу 
України та деяких 
інших законодавчих 
актів України щодо 
спрощеної системи 
оподаткування, обліку 
та звітності» з 
пропозиціями 
Президента України від 
3.11.2011 

 

4.11.2011 
Закон №4014-VI 
 
  
 
 
 
 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(18.11.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 266 голосів. 
1. Партія регіонів 

(186/193) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія (18/20) 
4. Реформи заради 
майбутнього (20/20) 

 

 
1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС (2/66) 

 

1. У законопроекті шляхом внесення змін до Податкового 
кодексу України пропонується запровадити нові правові 
засади функціонування спрощеної системи 
оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого 
підприємництва. 
2. Надається також право фізичним особам, які 
здійснюють несистематичний продаж товарів 
оподаткувати свої доходи за короткотерміновим 
свідоцтвом.  
3. Крім того, згідно з проектом фізичні особи - підприємці 
тимчасово до 1 січня 2016 року, які до 1 липня 2011 року 
були зареєстровані платниками єдиного податку в 
установленому законодавством порядку та у разі 
ухвалення Верховною Радою запропонованого проектом 
нового порядку оподаткування суб’єктів малого 
підприємництва, втрачають право перебувати на 
спрощеній системі оподаткування, можуть 
оподатковувати свої доходи за ставкою 50 відсотків  від 
закріпленої в абзаці ПК України ставки податку на 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП1 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ2 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ3 
 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

доходи фізичних осіб. 
4. У Пропозиціях Президента України пропонується 
вилучити абзац другий підпункту 15 пункту 1 розділу І, 
яким передбачається  нульова ставка оподаткування 
податком на додану вартість операцій з вивезення в 
митному режимі експорту зернових та технічних культур, 
сільськогосподарськими підприємствами - виробниками 
та підприємствами, які безпосередньо придбали такі 
зернові культури у сільськогосподарських підприємств – 
виробників. 

13. «Про внесення зміни 
до статті 19 Закону 
України "Про оцінку 
майна, майнових прав 
та професійну 
оціночну діяльність в 
Україні" (щодо 
нотаріально 
засвідчених копій)» 

15.11.2011 
Проект №9330 
 
 

Закон 
направлено на 

підпис 
Президенту 
(21.11.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 263 голоси. 
1. Партія регіонів 

(184/193) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія (20/20) 
4. Реформи заради 
майбутнього (19/20) 

1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС (6/66) 

 

У законопроекті пропонується виключити з статті 19 
Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та 
професійну оціночну діяльність в Україні» вимогу 
обов‘язкового засвідчення нотаріусом  копій 
кваліфікаційних документів оцінювача, які надаються 
суб‘єктом господарювання для отримання сертифіката 
суб‘єкта оціночної діяльності. 

14. «Про внесення зміни 
до статті 9 Закону 
України "Про 
ліцензування певних 
видів господарської 
діяльності" щодо 
ліцензування 
діяльності у сфері 
інтелектуальної 
власності»  

15.11.2011 
Проект №9331 
 
 

Закон 
направлено на 

підпис 
Президенту 
(22.11.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 273 голоси. 
1.  Партія регіонів 

(190/193) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія (20/20) 
4. Реформи заради 
майбутнього (20/20) 

1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС (7/66) 

 

У проекті пропонується виключити господарську 
діяльність у сфері інтелектуальної власності з переліку 
видів діяльності, ліцензування яких здійснюється 
відповідно до спеціальних законів. 

15.  «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України (щодо 
гуманізації 
відповідальності за 
правопорушення у 
сфері господарської 

15.11.2011 
Проект №9221 
  
 
 
 
 

Президент 
України 

(Янукович 
В.Ф.) 

За: 268 голосів. 
1. Партія регіонів 

(189/193) 
2. КПУ (21/25) 

3. Народна Партія (20/20) 
4. Реформи заради 
майбутнього (20/20) 

1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС (5/66) 

 
 
 

1. Законопроектом пропонується за вчинення злочинів у 
господарській сфері замість покарання у вигляді 
позбавлення волі запровадити санкцію у вигляді 
штрафу. Штраф може бути замінений судом на інше 
покарання лише у випадку його несплати в термін, 
установлений судовим рішенням. 
2. Також законопроект скасовує кримінальну 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП1 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ2 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ3 
 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

діяльності)»  

 

 
 

Закон 
прийнято 

(15.11.2011) 

відповідальність за ті діяння у сфері господарської 
діяльності, які на сьогодні втратили ознаки підвищеної 
суспільної небезпеки, достатньої для переслідування їх у 
кримінальному порядку.  
3. Крім того, законопроектом пропонується встановити, 
що взяття під варту не може бути застосоване до раніше 
несудимої особи, яка підозрюється або обвинувачується 
у вчиненні злочину, за який передбачене покарання у 
вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років, за 
виключенням випадків, коли вона переховується від 
органів слідства або перешкоджає розслідуванню 
справи. 

16. «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
Збройні Сили 
України"» з 
пропозиціями 
Президента України від 
27.09.2011   

15.11.2011 
Проект №8551 
  
 
 
 
 

Закон 
направлено на 

підпис 
Президенту 
(18.11.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 263 голоси. 
1. Партія регіонів 

(186/193) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія (20/20) 
4. Реформи заради 
майбутнього (19/20) 

1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС (5/66) 

 
 
 

Законопроектом передбачається можливість 
застосування Збройних Сил України в мирний час для 
здійснення заходів правового режиму воєнного і 
надзвичайного стану, боротьби з тероризмом і 
піратством, посилення охорони державного кордону, 
суверенних прав України в її виключній (морській) 
економічній зоні, континентального шельфу України та їх 
правового оформлення, протидії незаконним 
перевезенням зброї і наркотичних засобів, психотропних 
речовин, їх аналогів або прекурсорів у відкритому морі, 
ліквідації надзвичайних ситуацій природного та 
техногенного характеру, надання військової допомоги 
іншим державам. 

17.  «Про внесення змін у 
додатки до 
Загальнодержавної 
цільової економічної 
програми проведення 
моніторингу залишків 
ветеринарних 
препаратів та 
забруднюючих 
речовин у живих 
тваринах, продуктах 
тваринного 

15.11.2011 
Проект №8663 
 
 
 
 
  
 

Закон 
направлено на 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 267 голосів. 
1. Партія регіонів 

(189/193) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія (20/20) 
4. Реформи заради 
майбутнього (20/20) 

 

1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС (2/66) 

 

У проекті пропонується внесення змін до 
Загальнодержавної цільової економічної програми 
проведення моніторингу залишків ветеринарних 
препаратів та забруднюючих речовин у живих тваринах, 
продуктах тваринного походження і кормах, а також у 
харчових продуктах, підконтрольних ветеринарній 
службі, на 2010-2015 роки, затвердженої Законом 
України від 4 червня 2009 року № 1446-VI. 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП1 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ2 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ3 
 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

походження і кормах, а 
також у харчових 
продуктах, 
підконтрольних 
ветеринарній службі, 
на 2010-2015 роки 
(щодо державних 
замовників та 
виконавців програм)»  

підпис 
Президенту 
(23.11.2011) 

18. «Про внесення змін до 
деяких законів України 
щодо розрахунків за 
природний газ та 
електричну енергію» 

 

15.11.2011 
Проект №8134 
 
 

Закон 
направлено на 

підпис 
Президенту 
(21.11.2011) 

Романюк М.П. 
(Партія 

регіонів) 

За: 262 голоси. 
1. Партія регіонів 

(184/193) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія (20/20) 
4. Реформи заради 
майбутнього (20/20) 

 

1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС (4/66) 

 
 

У законопроекті пропонується  запровадити поточні 
рахунки із спеціальним режимом використання, на які 
мають перераховуватися кошти, що надходять як плата 
за надання послуг з питного водопостачання та за 
поставлену теплову енергію від усіх категорій споживачів 
для проведення розрахунків підприємствами 
теплоенергетики та водопостачання за спожитий газ та 
електричну енергію. 

19. «Про державну 
службу»  

 

17.11.2011 
Проект №8306 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Закон 
прийнято 

(17.11.2011) 

Президент 
України 

(Янукович 
В.Ф.) 

За: 247 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(190/193) 
2. Народна Партія (20/20) 

3. Реформи заради 
майбутнього (20/20) 

 

1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС (2/66) 
3. КПУ (0/25) 

 
 

1. Проект спрямований на визначення основ державної 
служби, порядку вступу на державну службу, її 
проходження та припинення, правового статусу 
державних службовців, засад їх соціального і правового 
захисту шляхом прийняття відповідного первинного 
закону.  
2. Законопроект містить ряд новел:  
- поділ посад державної служби на групи А, Б, В, Г, Д та 
підгрупи;  
- вимоги до політичної нейтральності та лояльності 
державного службовця;  
- вимоги до рівня професійної компетентності особи, яка 
претендує на зайняття посади державної служби;  
- новели щодо професійного навчання державного 
службовця, оплати його праці, преміювання та 
заохочення, а також дисциплінарної та матеріальної 
відповідальності.  
3. Крім того, пропонується виключити із сфери дії закону 
значне коло осіб (зокрема, Президента України, членів 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП1 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ2 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ3 
 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

Кабінету Міністрів України, перших заступників та 
заступників міністрів, народних депутатів України та їх 
помічників-консультантів, працівників прокуратури, яким 
присвоюються класні чини, суддів тощо). 

20.  «Про внесення змін до 
статті 34 та пункту 1 
Прикінцевих положень 
Закону України "Про 
регулювання 
містобудівної 
діяльності" (щодо 
уточнення окремих 
положень)»  

 

17.11.2011 
Проект №8696 
  
 
 
  

Закон 
направлено на 

підпис 
Президенту 
(22.11.2011) 

Матчук В.Й. 
(НУНС) 

За: 273 голоси. 
1. Партія регіонів 

(190/193) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія (20/20) 
4. Реформи заради 
майбутнього (20/20) 

1. БЮТ (1/103) 
2. НУНС (3/66) 

1. Законопроектом передбачається, що реконструкція, 
реставрація або капітальний ремонт житлових будинків, 
які здійснюються за бюджетні кошти,  можуть бути 
проведені за відсутності документа, що засвідчує право 
власності чи користування земельною ділянкою. 
2. Також,  до 1 січня 2013 року передбачаються 
можливості передачі (надання) земельних ділянок із 
земель державної або комунальної власності у власність 
чи користування фізичним та юридичним особам для 
містобудівних потреб у разі відсутності плану зонування 
або детального плану територій населеного пункту. 

21.  «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
угоди про розподіл 
продукції" (щодо 
вдосконалення 
механізму укладення 
угод про розподіл 
продукції)» 

17.11.2011 
Проект №9357 
   

Закон 
направлено на 

підпис 
Президенту 
(23.11.2011) 

Каракай Ю.В. 
(Партія 

регіонів) 

За: 298 голоси. 
1. Партія регіонів 

(186/193) 
2. КПУ (24/25) 

3. Народна Партія (20/20) 
4. Реформи заради 
майбутнього (20/20) 

 

1. БЮТ (31/103) 
2. НУНС (5/66) 

 
 

Законопроектом вносяться зміни до Закону України «Про 
угоди про розподіл продукції», які надають можливість 
державі долучати до реалізації проектів на умовах угод 
про розподіл продукції разом із операторами угод – 
провідними світовими нафтогазовими та іншими 
добувними компаніями – також і профільні українські 
державні компанії (їх дочірні підприємства або 
господарські товариства за їх участі), стимулюючи як 
розвиток окремих компаній, так і галузі в цілому. 

22.  «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України (щодо 
вдосконалення 
окремих положень 
адміністративного 
судочинства)» 

 

17.11.2011 
Проект №8736 
 
  
 
 
 
 
 
 

Ківалов С.В. 
(Партія 

регіонів) 

За: 267 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(187/193) 
2. КПУ (23/25) 

3. Народна Партія (20/20) 
4. Реформи заради 
майбутнього (20/20) 

 

1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС (5/66) 

 
 

1. Законопроектом розширено предметну підсудність 
місцевих загальних судів як адміністративних судів, 
уточнено територіальну юрисдикцію окружного 
адміністративного суду міста Києва та Вищого 
адміністративного суду України у справах з кількома 
пов'язаними між собою вимогами, вирішено питання 
щодо передачі адміністративної справи до іншого суду у 
разі ліквідації адміністративного суду, скорочено строки 
вручення судової повістки, встановлюється строк 
звернення до адміністративного суду суб’єкта владних 
повноважень тощо.  
2. Крім цього, уточнено правила поновлення та 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП1 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ2 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ3 
 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

 
 

 
Закон 

прийнято 
(17.11.2011) 

продовження процесуальних строків, обчислення 
процесуального строку, вдосконалено процедури 
підготовчого провадження, запроваджено інститут 
зберігання речових доказів. 
3. Також законопроектом встановлюється право особи 
яка бере участь у справі, а так само особи, яка не брала 
участі у справі, але щодо якої суд вирішив питання про її 
права, свободи, інтереси чи обов’язки, отримати копію 
рішення суду, що є в матеріалах цієї справи, ухваленого 
адміністративним судом будь-якої інстанції. 

23. «Про внесення зміни 
до статті 17 Закону 
України "Про лікарські 
засоби" (щодо 
забезпечення 
проведення 
фармацевтичної 
розробки лікарських 
засобів та наукових 
досліджень)»   

17.11.2011 
Проект №8175 
 
  

Закон 
направлено на 

підпис 
Президенту 
(22.11.2011) 

Корж В.П. 
(Партія 

регіонів), 
Гайдаєв Ю.О. 

(КПУ) 

За: 275 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(189/193) 
2. КПУ (24/25) 

3. Народна Партія (20/20) 
4. Реформи заради 
майбутнього (20/20) 

1. БЮТ (1/103) 
2. НУНС (12/66) 

Законопроектом пропонується внести зміни до статті 17 
Закону України «Про лікарські засоби», доповнивши 
перелік підстав для ввезення на митну територію 
України незареєстрованих лікарських засобів зокрема 
для  проведення фармацевтичної розробки лікарських 
засобів, в тому числі відпрацювання технології 
виробництва дослідних серій, розробки та апробації 
аналітичних методів контролю якості (субстанції, у тому 
числі пелети, премікси, а також продукція у формі «in 
bulk») та для наукових досліджень. 

24. «Про внесення змін до 
Податкового кодексу 
України щодо 
стимулювання 
інвестицій у вітчизняну 
економіку» 

 

17.11.2011 
Проект №9341 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Козуб О.А. 
(Партія 

регіонів) 

За: 268 голосів. 
1. Партія регіонів 

(188/193) 
2. КПУ (24/25) 

3. Народна Партія (20/20) 
4. Реформи заради 
майбутнього (19/20) 

1. БЮТ (1/103) 
2. НУНС (7/66) 

1. Проектом пропонується встановити, що: 
- для цілей погашення податкового боргу до 
реорганізації прирівнюється передача в концесію 
об'єктів, що перебувають у державній або комунальній 
 власності; 
- орендар чи концесіонер набуває прав і обов'язків щодо 
погашення грошових зобов'язань чи податкового боргу, з 
правом отримання (повернення) переплат та 
невідшкодованих сум податків (зборів), які були у 
державного або комунального підприємства на момент 
передачі цілісного майнового комплексу структурного 
підрозділу в оренду або концесію; 
- отримання майна в концесію не змінює податкових 
зобов'язань концесіонера у якого суму витрат 
збільшується на суму нарахованого концесійного 
платежу за наслідками податкового періоду, в якому 
здійснюється таке нарахування.  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП1 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ2 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ3 
 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

 
 
 
 

Закон 
направлено на 

підпис 
Президенту 
(23.11.2011) 

- визначення курсових різниць за заборгованістю 
(зобов’язанням), вираженій в іноземній валюті, 
здійснюється на дату повного чи часткового погашення 
заборгованості (зобов’язання) без визначення прибутку 
(збитку) на дату балансу; 
- до складу доходів і витрат, не включаються доходи та 
витрати у вигляді позитивних чи від’ємних курсових 
різниць отриманих від перерахунку прямих інвестицій, 
виражених в іноземній валюті; 
- авансовий внесок з податку на прибуток не сплачується 
при виплаті дивідендів підприємствами, прибуток яких 
звільнений від оподаткування відповідно до положень 
цього Кодексу, у розмірі прибутку, звільненого від 
оподаткування у періоді за який виплачуються 
дивіденди; 
- не є об'єктом оподаткування операції з оплати орендної 
(концесійної) плати за договорами оренди (концесії) 
державного чи комунального майна орендодавцями чи 
концесієдавцями за якими виступають органи державної 
влади чи місцевого самоврядування; 
- від сплати податку на додану вартість звільняється 
постачання обладнання, яке використовується для 
виробництва електроенергії з енергії вітру, зокрема 
генератори, електрогенераторні установки, тощо. 

25. «Про внесення змін до 
статті 6 Житлового 
кодексу Української 
РСР щодо визначення 
житлової та загальної 
площ об'єкту житлової 
нерухомості» з 
пропозиціями 
Президента України від 
25.10.2011 

 

17.11.2011 
Проект №8203 
 
   

Закон 
направлено на 

підпис 
Президенту 
(21.11.2011) 

Забарський 
В.А. (Партія 

регіонів), 
Зарубінський 
О.О. (Народна 

Партія),  
Сербін Ю.С. 

(БЮТ)  

За: 275 голосів. 
1. Партія регіонів 

(190/193) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія (20/20) 
4. Реформи заради 
майбутнього (20/20) 

 
 

1. БЮТ (2/103) 
2. НУНС (7/66) 

1. Законопроектом пропонується доповнити статтю 6 
Житлового кодексу Української РСР частинами 2, 3 та 4 
та визначити, що житлова площа об’єкту житлової 
нерухомості визначається як сумарна площа житлових 
кімнат, загальна площа об’єкту житлової нерухомості 
визначається як сумарна площа житлових кімнат і 
підсобних приміщень з урахуванням лоджій, балконів, 
веранд і терас. 
2. Також, проектом визначається, що житлової площі 
об’єкту житлової нерухомості не відносяться площа 
приміщень, призначених для гігієнічних або 
господарсько-побутових потреб громадян (ванна, 
вбиральня, душова, приміщення для прання, кухня, 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП1 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ2 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ3 
 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

комора, передпокій, внутрішньоквартирний хол, коридор, 
убудована шафа тощо). 

26.  «Про охоронну 
діяльність» з 
пропозиціями 
Президента України від 
06.10.2011 

 

17.11.2011 
Проект №4824 
 
 
 
 
 
 
 

Повторно 
прийнято з 

пропозиціями 
Президента 
(17.11.2011) 

Малишев В.С. 
(Партія 

регіонів), 
Грицак В.М. 

(Партія 
регіонів), 
Бевз В.А. 

(КПУ),  
Новіков О.В. 

(НУНС), 
Буджерак 

О.О. 
(Реформи 

заради 
майбутнього) 

За: 275 голосів. 
1. Партія регіонів 

(191/193) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія (20/20) 
4. Реформи заради 
майбутнього (20/20) 

 
1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС (5/66) 

 

Закон спрямований на встановлення, ґрунтуючись на 
європейському законодавстві, правових, організаційних 
та економічних засад провадження охоронної діяльності 
суб'єктами господарювання всіх форм власності, 
визначення повноважень суб'єктів охоронної діяльності, 
гарантії правового та соціального захисту персоналу 
охорони, прав фізичних і юридичних осіб під час 
здійснення охоронної діяльності, порядку контролю за її 
здійсненням, а також взаємодії суб'єктів охоронної 
діяльності з державними органами у галузі охорони 
правопорядку та боротьби із злочинністю. 

27.  «Про вибори народних 
депутатів України» 

 

17.11.2011 
Проект №9265-
д 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Князевич Р.П. 
(НУНС) 

За: 366 голосів. 
1. Партія регіонів 

(187/193) 
2. БЮТ (62/103) 
3. НУНС (36/66) 
4. КПУ (24/25) 

5. Народна Партія (20/20) 
6. Реформи заради 
майбутнього (19/20) 

 
- 
 

1. Згідно із законопроектом, вибори народних депутатів 
України проводитимуться на основі змішаної виборчої 
системи – 225 депутатів обиратимуться за 
мажоритарною системою відносної більшості у 225 
одномандатних виборчих округах, 225 – за пропорційною 
системою з голосуванням за закриті списки кандидатів у 
депутати від партій у єдиному загальнодержавному 
виборчому окрузі. У загальнодержавному виборчому 
окрузі право на участь у розподілі депутатських мандатів 
матимуть лише ті партії, які подолають 5% виборчий 
бар’єр. 
2. Законопроект містить ряд суттєвих нововведень в 
частині територіальної організації виборів: 
- відхилення кількості виборців в одномандатному окрузі 
не може перевищувати 12% орієнтовної середньої 
кількості виборців в одномандатних округах;  
- виборчі округи утворюватимуться за 180 днів до дня 
голосування; 
- виборці на закордонних дільницях матимуть два голоси 
– для голосування у загальнодержавному та 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП1 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ2 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ3 
 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

 
 
 
 
 

 
Закон 

прийнято 
(7.11.2011) 

відповідному одномандатному окрузі; 
- гранична кількість виборців на звичайних і спеціальних 
дільницях не перевищуватиме 2 500 осіб. 
3. Передбачається, що ОВК формуватимуться за 
поданнями фракцій та партій-суб’єктів виборчого 
процесу.  Від кожної фракції до складу ОВК 
включатиметься по 1 представнику, решта членів комісій 
(від партій-суб’єктів виборчого процесу) включатиметься 
до складу комісій шляхом жеребкування (від кожної 
партії до складу ОВК включатиметься по 1 
представнику). аналогічний спосіб формуватимуться і 
ДВК. 
4. Всі кандидати у депутати реєструватимуться лише 
ЦВК. 
5. Основними нововведенням законопроекту № 9265-д в 
частині регулювання передвиборної агітації стало 
відновлення державного фінансування агітаційної 
діяльності. 

28.  «Про внесення змін до 
статті 26 Закону 
України "Про 
реабілітацію інвалідів 
в Україні" щодо 
забезпечення інвалідів 
технічними та іншими 
засобами реабілітації, 
виготовленими за 
індивідуальним 
замовленням» 

 

18.11.2011 
Проект №9050 
  
 
 
 
 
 
 

Закон 
прийнято 

(18.11.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 271 голос. 
1. Партія регіонів 

(189/193) 
2. КПУ (24/25) 

3. Народна Партія (20/20) 
4. Реформи заради 
майбутнього (20/20) 

 

 
1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС (9/66) 

 

1. Проектом акта пропонується доповнити Закон України 
„Про реабілітацію інвалідів в Україні” новою нормою, 
згідно з якою забезпечення технічними та іншими 
засобами реабілітації за індивідуальною заявкою 
інваліда, послугами з післягарантійного ремонту 
здійснюється у вигляді грошової допомоги інвалідам для 
оплати вартості виданих виробів та наданих послуг 
шляхом безготівкового перерахування коштів 
підприємствам, які виконали зазначені заявки та 
відповідають кваліфікаційним вимогам, які визначені 
центральним органом виконавчої влади у сфері праці та 
соціальної політики. 
2. Крім того, передбачено виключення зі сфери 
державного замовлення забезпечення окремих категорій 
населення технічними та іншими засобами реабілітації, 
оскільки дана норма врегульована законодавством, як 
право на отримання технічних та інших засобів 
реабілітації.  

29. «Про внесення змін до 18.11.2011 Глущенко І.М. За: 260 голосів. 1. БЮТ (0/103) Проектом пропонується внести зміни до Закону України 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП1 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ2 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ3 
 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

статті 17-1 Закону 
України "Про 
електроенергетику" 
(щодо визначення 
питомої ваги 
українських товарів у 
вартості будівництва 
об'єкта 
електроенергетики)» 

 

Проект №9444 
 
 
 

Закон 
направлено на 

підпис 
Президенту 
(23.11.2011) 

(Партія 
регіонів) 

1. Партія регіонів 
(182/193) 

2. КПУ (25/25) 
3. Народна Партія (20/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (20/20) 

2. НУНС (4/66) 
 

“Про електроенергетику”, відповідно до яких редакційно 
уточнюються норми частини дванадцятої статті 171  та 
додається нова частина, відповідно до якої 
передбачається затвердження Національною комісією 
регулювання електроенергетики України порядку 
визначення питомої ваги матеріалів, сировини, основних 
фондів, робіт та послуг українського походження у 
вартості будівництва відповідного об’єкта 
електроенергетики, а також затвердження Кабінетом 
Міністрів України Порядку видачі сертифікатів про 
походження товарів для підтвердження їх українського 
походження. 

30. «Про внесення змін до 
статті 20 Закону 
України "Про державну 
реєстрацію юридичних 
осіб та фізичних осіб - 
підприємців" (щодо 
надання відомостей з 
Єдиного державного 
реєстру)»  

18.11.2011 
Проект №9056 
 
 
 

Закон 
прийнято 

(18.11.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 264 голоси. 
1.  Партія регіонів 

(182/193) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія (20/20) 
4. Реформи заради 
майбутнього (20/20) 

1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС (7/66) 

 

У проекті пропонується уточнити порядок надання 
відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб та фізичних осіб-підприємців органам державної 
влади у зв‘язку зі здійсненням ними повноважень, 
визначених законом, передбачивши для цього передачу 
вказаних даних в електронному вигляді. 

 


	«Про внесення змін до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" щодо розширення мережі дозвільних центрів»
	«Про внесення змін до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" щодо розширення мережі дозвільних центрів»
	«Про внесення змін до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" щодо розширення мережі дозвільних центрів»
	«Про внесення змін до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" щодо порядку видачі копії ліцензії»
	«Про внесення зміни до Закону України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (щодо приведення у відповідність до вимог законодавства)»
	«Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України»
	«Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України»
	«Про внесення змін до статті 9 Закону України "Про лікарські засоби" (щодо приведення порядку реєстрації лікарських засобів до міжнародних стандартів)»
	«Про внесення змін до статті 17 Закону України "Про міліцію" (щодо вимог до осіб, які приймаються на службу до міліції)»
	«Про внесення змін до статті 17 Закону України "Про міліцію" (щодо вимог до осіб, які приймаються на службу до міліції)»
	«Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров'я (щодо прискорення надання першої медичної допомоги в невідкладних та екстремальних ситуаціях)»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо приведення окремих положень чинного законодавства у відповідність до Рішення Конституційного Суду України)»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо приведення окремих положень чинного законодавства у відповідність до Рішення Конституційного Суду України)»
	«Про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (щодо приведення у відповідність із вимогами Європейської Конвенції про транскордонне телебачення до програмної концепції мовлення)»
	«Про морські порти»
	«Про морські порти»
	«Про внесення зміни до статті 306 Кримінального кодексу України (щодо узгодження положень)»
	«Про внесення зміни до статті 306 Кримінального кодексу України (щодо узгодження положень)»
	«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» з пропозиціями Президента України від 3.11.2011
	«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» з пропозиціями Президента України від 3.11.2011
	«Про внесення зміни до статті 19 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" (щодо нотаріально засвідчених копій)»
	«Про внесення зміни до статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" щодо ліцензування діяльності у сфері інтелектуальної власності»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності)»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності)»
	«Про внесення змін до Закону України "Про Збройні Сили України"» з пропозиціями Президента України від 27.09.2011
	«Про внесення змін у додатки до Загальнодержавної цільової економічної програми проведення моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у живих тваринах, продуктах тваринного походження і кормах, а також у харчових продуктах, підконтрольних ветеринарній службі, на 2010-2015 роки (щодо державних замовників та виконавців програм)»
	«Про внесення змін до деяких законів України щодо розрахунків за природний газ та електричну енергію»
	«Про внесення змін до деяких законів України щодо розрахунків за природний газ та електричну енергію»
	«Про державну службу»
	«Про державну службу»
	«Про внесення змін до статті 34 та пункту 1 Прикінцевих положень Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (щодо уточнення окремих положень)»
	«Про внесення змін до статті 34 та пункту 1 Прикінцевих положень Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (щодо уточнення окремих положень)»
	«Про внесення змін до Закону України "Про угоди про розподіл продукції" (щодо вдосконалення механізму укладення угод про розподіл продукції)»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення окремих положень адміністративного судочинства)»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення окремих положень адміністративного судочинства)»
	«Про внесення зміни до статті 17 Закону України "Про лікарські засоби" (щодо забезпечення проведення фармацевтичної розробки лікарських засобів та наукових досліджень)»
	«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання інвестицій у вітчизняну економіку»
	«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання інвестицій у вітчизняну економіку»
	«Про внесення змін до статті 6 Житлового кодексу Української РСР щодо визначення житлової та загальної площ об'єкту житлової нерухомості» з пропозиціями Президента України від 25.10.2011
	«Про внесення змін до статті 6 Житлового кодексу Української РСР щодо визначення житлової та загальної площ об'єкту житлової нерухомості» з пропозиціями Президента України від 25.10.2011
	«Про охоронну діяльність» з пропозиціями Президента України від 06.10.2011
	«Про охоронну діяльність» з пропозиціями Президента України від 06.10.2011
	«Про вибори народних депутатів України»
	«Про вибори народних депутатів України»
	«Про внесення змін до статті 26 Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" щодо забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виготовленими за індивідуальним замовленням»
	«Про внесення змін до статті 26 Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" щодо забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виготовленими за індивідуальним замовленням»
	«Про внесення змін до статті 17-1 Закону України "Про електроенергетику" (щодо визначення питомої ваги українських товарів у вартості будівництва об'єкта електроенергетики)»
	«Про внесення змін до статті 17-1 Закону України "Про електроенергетику" (щодо визначення питомої ваги українських товарів у вартості будівництва об'єкта електроенергетики)»
	«Про внесення змін до статті 20 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (щодо надання відомостей з Єдиного державного реєстру)»



